
 

 
  

  
     

 
 

دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارك مربوط به بازار سرمايه به 
 نشاني پستي مشتريان

 تهيه كننده: واحد مبارزه با پولشويي
ئي نژادزهرا هزاوه  
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رات  ن و  ی وا و و بارزه با   
 

نامه اجرائي به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و در اجراي فصل دوم آئين
وزيران عضو  ١٤/٩/١٣٨٨ك مورخ  ٤٣١٨٢ت /١٨١٤٣٤قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره 

دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارك «نامه هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي، كارگروه تصويب آئين 
  شود:به شرح زير ابالغ مي» مربوط به بازار سرمايه به نشاني پستي مشتريان

مجلس  ١٣٨٤قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب آذرماه  ١در ماده عالوه بر تعاريف مندرج   :١ماده 
  :شوندميتعريف به كار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير  ديگراصطالحات و عبارات  ،شوراي اسالمي

 .٢/١١/١٣٨٦قانون مبارزه با پولشويي مصوب  قانون: -١-١
 و اصالحات بعدي آن. ١٤/٠٩/١٣٨٨آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي مصوب  آيين نامه: -١-٢
 عالي مبارزه با پولشويي. دبيرخانه شوراي دبيرخانه: -١-٣
 سازمان بورس و اوراق بهادار. سازمان: -١-٤
گذاري مركزي و تسوية وجوه سپرده ها، شركتها، بازارهاي خارج از بورس، كانونبورس اشخاص تحت نظارت: -١-٥

عالي اوراق بهادار و نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار كه مجوز تأسيس يا فعاليت خود را از شوراي 
  كنند. بورس و اوراق بهادار يا سازمان دريافت نموده و تحت نظارت سازمان فعاليت مي

  نمايد.شخصي كه براي دريافت خدمات موضوع فعاليت يكي از اشخاص تحت نظارت، به وي مراجعه مي مشتري: -١-٦
باشد و ارايه آن مي سرمايهخدماتي كه طبق مقررات، پيش نياز و الزمه ارايه ساير خدمات در بازار  خدمات پايه: -١-٧

شود تا وي بتواند براي اخذ خدمات مكرر و متمادي به بازار سرمايه مراجعه كند. اخذ كد به مشتري موجب مي
 شود.معامالتي خدمت پايه در بازار سرمايه محسوب مي

لة ابزارهاي مالي شناسه منحصر به فردي است كه هر شخص براي ثبت مالكيت اوراق بهادار يا معام كد معامالتي: -١-٨
 يا كاالهاي مورد معامله در بازار سرمايه بايد اخذ نمايد.

پرونده اطالعات در مورد مشتري كه هنگام شناسايي وي توسط اشخاص تحت نظارت  پرونده اطالعات مشتري:  -١-٩
 شود.آوري يا تكميل ميجمع
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رات  ن و  ی  بارزهوا و و با   
 

تجزيه و تحليل وارجاع واحدي ملي، متمركز و مستقل كه مسئوليت دريافت،  واحد اطالعات مالي:  -١-١٠
 آيين نامه). ٣٨ربط را به عهده دارد (به شرح مذكور در ماده هاي معامالت مشكوك به مراجع ذيگزارش

واحدي است مستقر در سازمان كه به عنوان متولي مبارزه با  واحد مبارزه با پولشويي سازمان: -١-١١
 باشد.ينامه مآيين ١٩و  ١٨دار تكاليف مقرر در مواد پولشويي، عهده

هاي شناخت و تاييد هويت مشتري با استفاده از منابع اطالعاتي، مستندات و داده شناسايي مشتري: -١-١٢
» شناسايي كامل«و » شناسايي اوليه«مستقل، معتبر و قابل اتكا. شناسايي مشتري به دو گروه از اقدامات شامل

  شود:تقسيم مي
تطبيق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط مشتري با مدارك شناسايي و در صورت  شناسايي اوليه: - ١-١٢-١

  اقدام توسط نماينده يا وكيل، عالوه بر ثبت مشخصات وكيل يا نماينده، ثبت مشخصات اصيل.
شناسايي دقيق مشتري به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذكور در دستورالعمل  شناسايي كامل: - ١-١٢-٢

 بازار سرمايه. شناسايي مشتريان در
به اقامتگاه قانوني ثبت شده در پايگاه شناسه ملي اشخاص حقوقي  اقامتگاه قانوني شخص حقوقي:  -١-١٣

  شود.مستقر در سازمان ثبت اسناد و امالك كشور اطالق مي
اقتصادي و دارايي است كه از  اي مستقر در وزارت امورسامانه ساها (سامانه احراز هويت اشخاص):  -١-١٤

ربط (از قبيل سازمان ثبت احوال كشور، سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، شركت هاي ذيط با پايگاهطريق ارتبا
پست و سازمان امور مالياتي) پاسخ به استعالم اشخاص تحت نظارت در مورد احراز هويت اشخاص مختلف و 

 نمايد.ها را تسهيل مينشاني آن
دستورالعمل شناسايي «قي يا حقوقي و در چارچوب ضوابط مندرج در الزم است هنگام شناسايي اشخاص حقي :٢ماده  

؛ نشاني دقيق و كدپستي محل سكونت و يا اقامتگاه قانوني (در مورد شخص حقوقي)، شماره »مشتريان در بازار سرمايه
  تلفن و يا دورنگار وي اخذ شود. 

 دريافت شماره صندوق پستي از مشتري به تنهايي كافي نيست.تبصره: 
سازي  اشخاص تحت نظارت موظفند قبل از ارايه هرگونه خدمات پايه، نسبت به شناسايي كامل مشتري و مستند :٣ماده 

  نشاني پستي وي اقدام نموده و سوابق مربوطه را در پرونده اطالعاتي وي نگهداري نمايند. 
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رات  ن و  ی  بارزهوا و و با   
 

 ينشان به يسفارش پست با يانامه ه،يپا خدمات گونه هر هيارا به منظور است الزم دستورالعمل نيا ابالغ خيتار از :٤ ماده
 يحضور مراجعه با و مذكور نامه اصل داشتن دست در با صرفاً كه شود داده اطالع يوشده و در آن به  ارسال يمشتر يپست

  .گردد مندبهره توانديم هيپا خدمات از
  اخذ هزينه پست سفارشي از مشتري بالمانع است. :١بصره ت

بين مشتري و اشخاص تحت نظارت  وجوه تو انتقاال نقلالزام ماده فوق در شرايطي كه به تشخيص سازمان كليه : ٢تبصره
  باشد.انجام شود، الزم االجرا نمي يبانك يهاحساباز طريق 

ساير شرايط مربوط به الزم االجرا نبودن موضوع ماده فوق پس از ارايه ضوابط پيشنهادي سازمان و تائيد دبيرخانه  :٣تبصره
  تعيين و ابالغ خواهد شد.

در صورتي كه وكيل، قيم و يا ولي به نمايندگي از طرف شخص يا اشخاص ديگري متقاضي دريافت خدمات باشد، : ٥ماده 
  اخذ شود. -عالوه بر شخص اصيل -ها ي محل سكونت و شماره تلفن آنپستبايد نشاني دقيق و كد

مندرج در كارت ملي  الزم است هنگام شناسايي كامل مشتري، وكيل، قيم و يا ولي وي، مسئول مربوط كدپستي : ٦ماده 
ها، تصاوير تأييد آنو يا اسناد شخص حقوقي را با نشاني مندرج در ساها تطبيق داده و پس از حصول اطمينان از مطابقت و 

  اسناد برابر اصل شده در پرونده اطالعات مشتري نگهداري شود. 
شود، نشاني و كدپستي مشتري كه به شيوه فوق مستندسازي شده و در پرونده اطالعات مشتري نگهداري مي تبصره:

ردد هرگونه تغيير در نشاني و گباشد و دريافت كننده خدمات ملزم  ميمبناي مكاتبات در هنگام ارايه خدمات پايه مي
  ربط (سازمان ثبت احوال و يا ثبت اسناد و امالك) اطالع دهد.كدپستي خود را به مراجع ذي

دستورالعمل "تطبيق و مستندسازي نشاني، كدپستي، شماره تلفن و شماره دورنگار مشتري، بايد براساس ضوابط : ٧ماده 
 يرد. صورت پذ "شناسايي مشتريان در بازار سرمايه

در صورت وجود هر گونه تناقض بين نشاني و كدپستي و يا كدپستي مندرج در كارت ملي با كدپستي ارايه شده : ٨ماده 
  از سوي مشتري، الزم است اقدامات زير صورت پذيرد: 

وي  ربط،هاي ذيدر صورت مغايرت بين نشاني و كدپستي ارايه شده توسط مشـتري با نشاني و كدپستي پايـگاه -٨-١
 موظف است نسبت به اصالح كدپستي در پايگاه مورد نظر اقدام نمايد. 
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رات  ن و  ی  بارزهوا و و با   
 

در صورت مغايرت بين كدپستي ارايه شده از سوي مشتري با كدپستي درج شده در ظهر كارت ملي (براي نشاني  -٨-٢
  باشد. ميمحل سكونت اشخاص حقيقي)، وي موظف به ارايه كارت ملي جديد كه كدپستي جديد در ظهر آن درج شده، 

ربط درج نشده باشد وي موظف است به سازماني كه نسبت به هاي ذيدر صورتي كه كدپستي مشتري در پايگاه -٨-٣
  درج مشخصات اشخاص در پايگاه مورد نظر اقدام كرده است، مراجعه نموده و  نشاني و كدپستي خود را اصالح نمايد.

در صورت وجود شرايط اين ماده ارايه خدمات به مشتريان پس از اعالم اسامي آنها به واحد مبارزه با پولشويي  تبصره:
سازمان به مدت يك ماه بالمانع است، در صورت عدم رعايت ترتيبات مقرر در اين ماده ارايه هرگونه خدمات به آنها پس از 

  مهلت مقرر متوقف خواهد شد.
ها يا اسناد مورد استفاده براي مشتريان، محل مناسبي براي درج شماره يا شناسه ملي يا كليه فرم الزم است در :٩ماده 

  شماره فراگير اشخاص خارجي و كدپستي وي تعبيه گردد و اين مشخصات به طور كامل و دقيق دريافت شود.
مورد استفاده براي ثبت عمليات مشتريان، هاي اطالعاتي افزارها و سيستماشخاص تحت نظارت موظفند در كليه نرم: ١٠ماده 

اي ها را پيش بيني نموده، به گونهمحل الزم براي درج شماره يا شناسه ملي يا شماره فراگير اشخاص خارجي و كدپستي آن
كه امكان جستجو براساس مشخصات مذكور فراهم گردد. همچنين بايد سازوكار الزم براي به روزرساني كدپستي و شماره 

  هاي مورد استفاده را فراهم نمايند.هاي فوق الذكر در نرم افزارها و سيستمناسهيا ش
هاي اطالعاتي حداقل الزم است كدپستي و اطالعات مربوط به نشاني مشتري و ساير مشخصات وي در سيستم: ١١ماده 

فت شود و در سيستم ها اعمال ربط ارسال و صحت آن كنترل و آخرين تغييرات درياهاي ذيهر شش ماه يك بار به پايگاه
ربط است حتي اگر متقاضي نشاني خود را راسًا گردد. مالك آخرين نشاني متقاضي، نشاني ارايه شده از سوي پايگاه ذي

هاي مربوط به مشتريان ذكر شود. در صورتي كه پيش از اصالح نكرده باشد. اين موضوع بايد در متن قرارداد منعقده يا فرم
اطالعات، مشتري خواهان اصالح نشاني و كدپستي خود باشد اصالح آنها مشروط به مطابقت اطالعات ارايه  به روز رساني

  ربط است.شده با اطالعات پايگاه هاي ذي
در صورتي كه پس از انجام تكاليف مقرر در مواد فوق، مشخص شود كدپستي مشتري (حقيقي، حقوقي) متعلق  :١٢ماده 

خاص تحت نظارت مراتب را در قالب گزارش معامالت مشكوك از طريق واحد مبارزه با پولشويي به وي نيست، الزم است اش
  سازمان به واحد اطالعات مالي گزارش نمايند. 

 دستورالعمل نيمذكور در ا فيتكالماه پس از ابالغ اين دستورالعمل، اشخاص تحت نظارت  ٦الزم است حداكثر : ١٣ماده 
  اند، عملي سازند.ود كه به واسطه دريافت خدمات پايه از قبل، ارتباط خود را حفظ كردهدر مورد مشتريان فعلي خ را
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رات  ن و  ی  بارزهوا و و با   
 

ماه از تاريخ ابالغ اين دستورالعمل از ارايه كليه خدمات به كليه مشتريان فاقد  ٦الزم است حداكثر ظرف مدت  :١٤ماده 
  دامه مي يابد.كدپستي خودداري شود. به محض ارايه كدپستي توسط متقاضي، ارايه خدمت ا

هاي اشخاص تحت نظارت الزم االجرا مي باشد. اشخاص تحت اين دستورالعمل براي تمامي شعب و نمايندگي: ١٥ماده 
  ژه اقتصادي نيز مشمول اين دستورالعمل هستند.صنعتي و مناطق وي  –نظارت واقع در مناطق آزاد تجاري 

به  ١٩/٧/١٣٩٠تبصره در دهمين جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ  ٦ماده و  ١٥اين دستورالعمل در 
  تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ، الزم االجراست.   

  
  
  
  

  


